GEDWONGEN OF VERPLICHTE VACCINATIE!
Wij kunnen al vaststellen dat het de vrijheid in het gedrang brengt. Maar het is
meteen een bedreiging voor het Jodendom en het christendom!
David Horowitz heeft Amerikanen gewaarschuwd dat linkse agendapunten zoals
gedwongen vaccinaties het openingssalvo zijn voor hun echte doel, dit betekent het
verbieden van het christendom en de Bijbel!
Dit gaat over controle, en niet over volksgezondheid, zegt David Horowitz. Uiterst
links wil jou , je kinderen en je religie controleren. Deze beroemde denker onthult zijn
laatste waarschuwing.
Dringend bericht van David Horowitz.
Beste lezer,
Herinnert u zich, het eerste wat ze deden tijdens de Covid-lockdowns, was het sluiten
van kerken en synagogen. Ze sloten synagogen en kerken omdat diezelfde coviddemagogen van de blauwe staat massale en maskerloze protesten toestonden na
George Floyd. Ze sloten bijna elk bedrijf in Amerika, maar hielden bars en
abortusklinieken op.
Nu willen de regering Biden en links een radicale aanpak met gedwongen
vaccinaties. Maar de wetenschap laat duidelijk zien dat als je al Covid hebt gehad of
je bent jong en gezond, het virus is als elke andere griep, met weinig sterfte.
Maar Biden en de CDC racen om vaccinaties af te dwingen onder het leger,
schoolleraren, werknemers van particuliere bedrijven en verder gaan tot en met de
kinderen, zelfs als ze gezond zijn!
Het gaat duidelijk om controle!
En dan het verjaardagsfeestje van Obama 60 jaar. 300 mensen verdrongen zich in
een kleine tent in Matrha’s Vineyard. De pers melde wilde muziek, dansen, en
niemand droeg een masker.
Dit was slechts twee weken na Nancy Pelosi en de Democraten in het huis
probeerden Republikeinse congres leden te arresteren die geen masker droegen en
waren gevaccineerd. Als je de schokkende hypocrisie van links en hun echte agenda
hierin niet ziet, stop met verder lezen.
Vergis je niet, de antichristelijke en antisemitische agenda wordt dramatisch
doorgevoerd. Het is angstwekkend.
De gouverneur van Californië, Gavin Newson, verbood privé-Bijbelstudies thuis,
ondanks protesten. Dit is een schending van godsdienstvrijheid. Het is een
bedreiging voor het christendom.
Toen ik begon met het onderzoek voor mijn boek, dacht ik, dat deze oorlog tegen
christenen ergens in de toekomst zou zijn. In plaats daarvan ontdekte ik dat Obama
en anderen deze oorlog al waren begonnen.

Nu versnellen ze hun machtsgreep om systematisch religie te ontmantelen en God
uit de harten van de mensen te bannen!
O, het wordt erger…
Deze nieuwe oorlog tegen het christendom, met behulp van Covid, toont aan dat de
grondwet er niet meer toe doet, dat je niet als een recht kunt aanbidden en dat je
bevelen van linkse functionarissen moet opvolgen!
Bron: Israel Network.

Commentaar Biblespace:
Het lijkt ons duidelijk dat wij in de eindtijd leven. Dit kunnen wij vaststellen aan de
hand van de Bijbel, welke het woord van God is. Daar staan geen leugens in!
Jammer voor de christenen welke geen tijd willen maken om de Bijbel te lezen of te
onderzoeken.
Wij gaan terug naar de middeleeuwen, waar ook toen de Bijbel werd verboden!
Vandaag kan men nog in de Bijbel lezen, of er een kopen. Het zal veranderen,
wanneer de Bijbel opnieuw wordt verboden dan gaat het licht uit voor deze wereld!
Dan zal er duisternis zijn. Duisternis is onwetendheid!
Psalm 82:5 Zij weten niets en begrijpen niets,

in duisternis wandelen zij rond; alle grondvesten der aarde wankelen.
Maarten Clerewerck 1568
Maarten een landman, woonde te Belle (Bailleul) toen nog West-Vlaanderen. Ging
naar een samenkomst van ware christenen, welke verboden was. Werd gevangen
genomen. Wilde zich niet bekeren tot het Babels christendom. Werd aangeraden
door priesters en familie om de staatsgodsdienst te volgen. Bleef trouw aan de Bijbel
en werd onthoofd op 4 febr.1568. Hij getuigde nog luid op het schavot van zijn
geloof.
Het lijkt een voorbeeld voor een situatie na de opname, onder de antichrist, welke nu
al leeft! Wie het zal zijn is minder belangrijk. De opname is een ontsnapping aan het
komende kwaad! https://biblespace.org
dcb62-de-middeleeuwen-en-de-opname.pdf (wordpress.com)
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